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“Lanturile 

obisnuintelor sunt 
prea usoare pentru a fi 

simtite, pana cand 
devin prea grele 

pentru a mai fi rupte.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET inchide saptamana de tranzactionare in 
scadere, cu doar o singura sedinta de crestere, al carei 

castig a fost aproape anulat vineri. 
 

Asadar, multe blue-chipsuri au fost cu minus vineri, pe 
un rulaj al pietei principale in valoare de 32 de milioane 

de lei, unde ¼ au reprezentat tranzactiile cu actiuni 
Banca Transilvania si tot atat cele cu atiuni Romgaz si 

OMV Petrom. 
 

Pe acest fond de scadere generala, lichiditatea a urcat 

fata de sedinta anterioara cand piata bursiera a 
cunoscut un rebound, insa aceasta urcare in 

lichiditatea nu a fost una impresionanta, astfel ca 
pachetele care au iesit la vanzare nu au fost la un nivel 

la care sa creeze o presiune foarte mare asupra 
cotatiilor din bid. Ca urmare, titlurile TLV, cele mai 

tranzactionate, au scazut cu numai -1,15%, iar ceva 
mai mult cele ale Romgaz si SNP, -1,40%, respectiv -

1,70%. Trebuie mentionat ca tot cu actiuni TLV a avut 
loc si o tranzactie de tip deal in valoare de 3,25 

milioane de lei, la pretul de 2,17 lei/actiune. 
 

Principalele piete europene au inchis vineri pe minus 
fara exceptie, in timp ce in SUA numai indicele Nasdaq 

a reusit sa se mentina in teritoriul pozitiv. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Grupul Erste estimează o creştere a profitului în 2021, acesta urmând să fie anul revenirii 
economice. Bernd Spalt, CEO: În anul 2020 nu am fost siguri de ce se va întâmpla şi am făcut 

provizioane substanţiale de 1,3 mld. euro. Pentru anul 2021, costul de risc va fi mai scăzut, ceea 
ce se va vedea şi în rezultatele noastre din acest an. (zf.ro) 
TeraPlast încasează 373 mil. lei din vânzarea diviziei Steel şi vrea să dea dividende speciale. 

Grupul va investi peste 25% din cifra de afaceri bugetată pentru 2021. (zf.ro) 
Grupul Electrica (EL) a raportat, pentru anul trecut, un profit net preliminar de 387,54 milioane 

de lei, cu 87,5% peste cel din 2019, se arată în raportul furnizorului şi distribuitorului de energie 
electrică publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 

Patria Bank a obținut în 2020 un profit net de 2,8 milioane lei, în scădere cu 48% față de 2019 
(5,33 milioane lei, potrivit rezultatelor raportate Bursei de Valori București (BVB). (profit.ro) 

Rompetrol Rafinare a avut anul trecut pierderi de 220,15 milioane dolari, de cinci ori mai mari 
faţă de rezultatul negativ de 48,97 milioane dolari din 2019, rezultate afectate de contextul de 

piaţă şi de efectele pandemiei. (bursa.ro) 
Afacerile producătorului de componente Compa, societate suficient de relevantă în domeniu cât 

să atragă în acționariat chiar și fondul suveran al Norvegiei, afișează o deteriorare importantă a 
bilanțului la 9 luni. (profit.ro) 

Cemacon Zalău și-a redus anul trecut cifra de afaceri brută cu 14,50%, la 134,45 milioane lei, 
de la 157,26 milioane lei, în exercițiul financiar precedent, iar în aceeași perioadă câștigul 

pretaxare EBITDA a coborât cu 20,38%, la 40,11 milioane lei, de la 50,38 milioane lei. (profit.ro) 
Indicele BET a pierdut 3 sferturi de procent într-un impuls al cărui ton a fost dictat de acțiunile 
Băncii Transilvania. (profit.ro) 

Cel mai mare fond suveran de investiţii la nivel mondial, cu active de circa 1.300 mld. dolari, 
adică de cinci ori cât produce economia românească într-un singur an, era la final de 2020 

investitor la opt companii listate la Bursa de la Bucureşti, cu o valoare totală a investiţiilor de 
circa 92 de milioane de dolari (367 mil. lei). (zf.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/grupul-erste-estimeaza-crestere-profitului-2021-acesta-urmand-fie-19937128
https://www.zf.ro/eveniment/bursa-teraplast-incaseaza-373-mil-lei-din-vanzarea-diviziei-steel-si-19937084
https://www.bursa.ro/grupul-electrica-profit-net-387-milioane-lei-anul-trecut-cu-87-procente-peste-cel-din-2019-67582248
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/banci/profitul-net-al-patria-bank-a-scazut-la-jumatate-in-2020-pe-fondul-pandemiei-20023491
https://www.bursa.ro/rompetrol-rafinare-a-avut-pierderi-de-5-ori-mai-mari-in-2020-24682246
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/masura-a-socului-din-industria-auto-profitul-net-al-compa-sibiu-s-a-prabusit-cu-55-20024236
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-cemacon-la-primul-declin-in-bilant-din-anul-2013-incoace-20024203
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-reia-tendinta-de-scadere-pe-termen-scurt-20017333
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-investitii-a-facut-fondul-suveran-al-norvegiei-la-bursa-de-valori-19937928


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10201,85 -0,76 

BET-TR 17179,20 -0,76 

BET-BK 1994,64 -0,68 

BETPlus 1524,81 -0,78 

BET-FI 46504,71 -0,16 

BET-NG 758,13 -0,69 

BET-XT 913,32 -0,65 

BET-XT-TR 1545,32 -0,65 

ROTX 21459,42 -1,43 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 26 Februarie 2021.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 
www.bvb.ro 

Platforma de tranzactionare cu 

functionalitate extinsa: lansare, 

modificare, anulare ordine de 
vanzare si cumparare, urmarire 

cotatii in timp real si adancimea 

piata, vizualizare portofoliu. 

Platforma este accesibila la 

adresa: 

www.cotatiibursiere.ro 

 

 

 

 

 

Servicii Email 
ESTtrade Confirm: confirmari 

ale tranzactiilor efectuate se 

transmit automat pe email. 

ESTtrade Comunicat: toate 

comunicatele emitentilor din 

portofoliu ajung in Inbox. 

ESTtrade Financiar: sumar pe 
mail a tuturor operatiunilor 

financiare din ziua curenta. 

ESTtrade Dividend: mesaj de 

confirmare a depunerilor 
contravalorilor dividendelor 

actiunilor detinute in portofoliu 

 

 

ESTtrade 

Top Valoare 

Emitent Ultimul Pret Valoare 

TLV 2,1500 8.010.823,25 

SNG 31,7500 6.041.856,45 

SNP 0,3750 2.225.723,61 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3750 5.906.088 

BRK 0,1500 5.071.432 

TLV 2,1500 3.710.073 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 Februarie 2021. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.roSursa: 
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 
cu piata reglementata de capital din Romania, 

avand ca unic obiect de activitate de la 
momentul infiintarii si pana la ora actuala 

serviciile de investitii financiare. 

 

ESTINVEST S.A. este una dintre cele mai active 
firme de pe piata de capital romaneasca, este 

membru al Bursei de Valori Bucuresti si membru 

al Asociatiei Brokerilor. 

 

ESTINVEST S.A. este o firma dinamica, cu un 
personal tanar si ambitios, avand o buna 

pregatire profesionala. 

 

ESTINVEST 

Societatea de Servicii de 

Investitii Financiare  

ESTINVEST SA 
 

Sediul central: Str.Republicii, 
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania 

 
Tel:0237 238900; 0728 282 012 

 

Website: www.cotatiibursiere.ro 

www.estinvest.ro 
 

Email: contact@estinvest.ro  

 

ESTINVEST SA 

Str. Republicii Nr.9, Focsani, Judet Vrancea, Romania, Nr. O.R.C. J39/663/1995, CUI 8017326 

Telefon: 0237 238 900, Fax: 0237 237 471, www.estinvest.ro, https://www.cotatiibursiere.ro/ 

Decizie autorizare 2668/05.08.2003, Nr.Reg. ASF PJR01SSIF/390040/24.05.2006 

 

Acest material este publicat de catre ESTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare si are un 

scop informativ, neconstituind o recomandare de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare.  

Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de noi a fi de incredere, 

insa nu putem garanta corectitudinea si exhaustivitatea lor. 

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luata dupa consultarea mai multor surse de informare 

diferite. Investitorii sunt anuntati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme 

de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in instrumente financiare este caracterizata prin 

riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.  

Estinvest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi 

suferite in urma folosirii acestor informatii. 

Reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui raport este posibila numai cu acordul 

prealabil scris al ESTINVEST. 

http://www.cotatiibursiere.ro/
http://www.estinvest.ro/

